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Sesam 2.0. Sociaalsensitieve verhalen 
creëren. Kinderen en cultureel diverse 

auteurs houden de pen vast  

 

Superdiverse kinderboeken 

Boeken die cultuur en sociaal sensitief 
zijn, stereotype beeldvorming 

doorbreken, al dan niet meertalig zijn 
en superdiversiteit als vanzelfsprekend 

aan bod laat komen.  

Missie Sesam 2.0  

 We dagen ‘kwetsbare' kinderen en auteurs 
(schrijvers en illustratoren) uit om samen 
spannende en niet-stereotiepe kinderverhalen 
te maken. De nieuwe auteurs volgen een 
inspiratie, leer- en creatietraject met het oog 
op de uitgave van prentenboeken voor 
kinderen tot 8 jaar die een weerspiegeling zijn 
van de diversiteit in de samenleving.  

4 uitdagingen   

1. Kinderen hun eigen verhaal/boek laten 
creëren en stimuleren in hun schrijf- en 
tekenvaardigheden.  

2. Nieuwe auteurs krijgen vorming en coaching. 

3. Uitgave van sociaalsensitieve,  kleurrijke 
prentenboeken. 

4. Nieuwe auteurs als positieve rolmodellen 
inzetten en begeleiden.  
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Uitdaging 1. kinderen creëren en 
inspireren   

 met scholen, jeugdwerk, buitengewoon onderwijs, …  
legt Studio Sesam contact  

 met minstens 150 kinderen (individueel of in groep) 
werken de nieuwe auteurs verhalen in woord en beeld 
‘in boekvorm’ uit 

 via creatieve methodieken en gesteund door 
procesbegeleiding, vormgever en coaches  

 over specifieke kwetsbaarheden 

 de kinderen werken later mee aan het Vertelfestival 
(mei 2017) en het  Sesam-festival (oktober 2017)  

 Periode: november 2016 – maart 2017 

 

Uitdaging 2: vorming en coaching  

 kennismakingsweekend 22-23/10 in Antwerpen met 
vorming  

 ontmoetingsdagen: overleg, coaching en intervisie  

 coaching in groep, per duo en individueel  
 Training na uitgave: media, presentatie en voorlezen  

 coaches: Leen van den Berg, Chris Sterkens, Alice van 
de Geest, Steve Michiels, Fatinha Ramos, Mylo 
Freeman, Rob Marcelis en Ester van Buuren + Sesam-
auteurs … 

 Periode: oktober 2016 - december 2017  

 

Uitdaging 3: sociaalsensitieve 
prentenboeken creëren en uitgeven  

 Gezocht: 7 illustratoren & 6 schrijvers 

 2 aanwijsboekjes, inspiratie via 20 diepte-
interviews met diverse ouders  

 6 sociaalsensitieve verhalen/boeken i.v.m. ass, 
armoede, vluchteling zijn, rolpatronen, handicap  

 voor alle kinderen, aandacht artistieke kwaliteit  

 Inspiratie: oktober - december 2016 

    Creatie: januari - mei 2017  

    Uitgeefproces: juni - september 2017  

Uitdaging 4: begeleiden van de 
nieuwe auteurs na uitgave  

 auteurscontract 

 deelname aan events o.a. Sesam-festival, 
boekvoorstelling en -acties, beurzen, media-
acties, voorleestrajecten, promotieacties, e-
boeken  

 training: media, presentatie en voorlezen  

  netwerking en pr  

Periode: oktober – december 2017  
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Stuurgroep Sesam 2.0  

 Sesam-auteurs Winny Ang, Asma Ould Aissa en Lies 
Vervloet, …  

 Minderhedenforum  - Foyer Brussel – Ella vzw 
 niknak  - Creatief Schrijven  
 Steunpunt Diversiteit en Leren  
 Femma  - Partena Kinderopvang  
 Iedereen leest  
 KuLeuven, Instituut voor Mediastudies  
 Linc vzw? Artforum? Kifkif? Olo?  

 
nauw overleg met Rose Stories, Stichting 3  (Nederland)  

Praktisch: oproep en selectie    

 lanceren oproep tot 24 september 2016  

 selectie 6 schrijvers - 7 illustratoren 

 kandidatuur : cv, motivatiebrief en verhaal/illustraties 
per post én digitaal  

 selectiecriteria: talent, engagement, zin om samen te 
werken, feeling met diverse samenleving & kwets-bare 

kinderen. Samenstelling groep: rekeninghouden met 
origine, ervaring, opleiding, sekse en leeftijd.  

 enkel de geselecteerden worden bekendgemaakt  

 selectie door jury (Studio Sesam, coaches, recensent, 
stuurgroep)   

Voor illustratoren 

 Stuur je bestanden digitaal en per post door.   

 Per post: bezorg ons kleurenprints van je 
werk, ook je cv en motivatiebrief.   

 Digitaal: stuur ons alles door in lage resolutie 
(alles minder dan 10 MB) 

 Stuur per post geen origineel werk door! Doe 
je dat wel, en je wilt je werk terug, dan kan je 
dit na de selectie zelf komen ophalen bij 
Studio Sesam na afspraak.  

Goed om weten  

 werk- en overlegtaal is het Nederlands 

 kennismakingsweekend 22/23 oktober 2016 

 coaching, training en opleiding gratis  

 externe opleidingen, drank, lunches, slapen 
materiaal, vervoersonkosten: zelf te betalen  
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Het is aan jou !  Veel succes !  
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